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) ما قال وقلت لكم أو أقول لكم تعظيما لشأنه (( وقال ربكم ادعوني )فيه تعلية للشأن مثل التعبري بقوله  

املراد بذلك تعظيم شأن هؤالء الذين أرادوا وجه اهللا عز وجل بكوم حصلوا على مضاعفة شىء طيب  كلتعاىل  

م ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من اهللا الذي خلقك ((مث قال تعاىل  األجر والثواب خبالف األولني 

) به اهللا الذي (( سبحانه وتعالى عما يشركون )يقول املؤلف ال  )) شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء

خلقكم يعين أوجدكم من العدم لكن اخللق ليس جمرد اإلجياد بل هو اإلجياد بتقدير بل إن بعضهم قال إن اخللق 

وا لذلك بقول الشاعر " وألنت تفري ما خلقت وبعض الناس خيلق مث ال يفري " يف األصل هو التقدير واستدل

ايش معىن ما خلقت ؟ أي ما قدرت ولكن الصحيح أنه يطلق على اإلجياد املسبوق للتقدير فمعىن خلقكم 

تهم من (( ولئن سألوال ال ؟ حىت عند املشركني  مسلمأوجدكم إجيادا مسبوقا بالتقدير واإلحكام واإلتقان وهذا 

نون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا أو يدعي بأنه خلق بدون خالق ا) وال ميكن ألحد إال خلقهم ليقولن اهللا )

) ال فأنت ما خلقك أبوك وال خلقتك أمك وال خلقك أحد من (( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون )

  مث رزقكم . ثانيا لممسسبحانه وتعاىل فهذا أمر البشر وال من غري البشر إال اهللا 

   ....: الطالب 

  . العربة بقوهلم: يقولون إن الطبيعة فيعرتفون ؤالء اخللق لكن هؤالء مكابرون  الشيخ

  ؟ هلم اخللقايش وصف  أهل الطبيعة:  الطالب

ل على هذه الصفة وصار يتفاعل وما شابه ذلك لكن يقرون مبوجد ال هذا الشيء وجد يف األز : يقولون  الشيخ

ولون أن هذا الشيء مثال هذا اإلنسان أو هذا احليوان وجد هكذا صدفة يقرون مبوجد وهي الطبيعة فنقول هلم يق

) .رزقكم أي أعطاكم والرزق يف اللغة العطاء ومنه قوله (( ثم رزقكم )هذه الطبيعة فمن الذي أوجدها وقوله 

أعطوهم نعم وهل أحد  )) ..رزقوهم منهوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فا ((تعاىل 

 هاإلنسان أعطيتيدعي أن الرازق سوى اهللا قد يدعي أحد قد يقول فارزقوهم منه اهللا قال فارزقوهم فأنا رزقت هذا 

فإمنا هو  آدمفيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت ؟ اهللا الذي رزقك هذا هو اهللا ومهما كان من عمل بين 

الصنائع والبناء وغري ذلك ليس إال جمرد حتويل يعين تغيري من شيء إىل شيء  آدمبين حتويل ال إجياد كل أعمل 

وإال فاألصل هو اهللا عز وجل هو اخلالق وهو املوجد نعم هذا الرزق اللي أعطيته هذا الرجل أعطيته كيسا من 

ن اهللا وإن كان قد الطعام صحيح أنك رزقته لكن من الذي أوجد هذا الكيس ؟ اهللا عز وجل فإذن الرزق أصل م

( ولهن عليكم رزقهن ) وقوله عليه الصالة والسالم (( فارزقوهم منه )يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعاىل 

لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليك ومن الذي قدر أن تعطيه  )وكسوتهن بالمعروف 

يعين بعد هذا اخللق واإلعداد اخللق إعداد والرزق إمداد اهللا عز ) (( ثم يميتكم )هذا ؟ كله اجلواب هو اهللا وقوله 

، مييتكم يعين بعد احلياة الدنيا يكون املوت مث أمدك مبا به قوامك بعد ذلك مييتكم  وهيأكوجل أوجدك وأعدك 

أما املوت  وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة ألن النوم فيه مفارقة تفارق الروح البدن ولكن ليس مفارقة تامة
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الذي هو املوت فهي املفارقة التامة ولكنها تعاد إليه يف قربه إعادة برزخية ليس كإعادا يف الدنيا طيب مث مييتكم 

) شركائكم هذه مضافة إىل م )(( هل من شركائكمث حيييكم احلياة اآلخرة اليت ليس بعدها فناء قال اهللا عز وجل 

  املفعول وال إىل الفاعل ؟ 

  إىل الفاعل  : الطالب

من شركائهم الذين أشركتموهم فتكون مضافة إىل املفعول يعين هل من هؤالء الذين أشركتموهم باهللا ؟ :  الشيخ

  وهلذا قال املؤلف ممن أشركتم باهللا .

   ....: أشركتم  الطالب

  ممن أشركتموهم ال أشركتم لكن أشركتموهم أصال :  الشيخ

  أن اإلنسان مشرك :  الطالب

نعم إذا أشرك فاملشرك به مفعول فمعىن شركائكم ليس معىن هم الذين شاركوكم أو أشركوكم بل أنتم  : الشيخ

) (( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء )الذين أشركتموهم مع اهللا فهو مضاف إىل مفعوله قال 

  من يفعل من ذلكم من شيء إعراب من يفعل ايش حملها من اإلعراب ؟ 

  املصدر  : مفعول الطالب

: ال حيتمل أن تكون نكرة موصوفة والتقدير هل من شركائكم أحد يفعل ذلك نعم وحيتمل أن تكون  الشيخ

نعم واألول أحسن موصوال على أا مبتدأ مؤخر أي الذي من شركائكم هل الذي يفعل ذلك من شركائكم 

من زائدة وصحت )) شيء  من(( نكرة موصوفة يعين هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك وقوله الكون ت

" وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة كما  مالكزيادا بأن االستفهام هنا مبعىن النفي ومن زيادة النفي كما قال ابن 

املشار إليه ما هي ؟ هل من شركائكم من ))  هل من شركائكم من يفعل من ذلكم(( لباغ من مطر " وقوله 

ء واإلماتة فعلى هذا يكون اجلواب عن كونه مفردا مذكرا مع أن السابق يفعل من ذلكم نعم اخللق والرزق واإلحيا

أربعة أشياء مجع يقال ألنه أول باملذكور من يفعل من ذلكم أي من ذلكم املذكور فصح أن يأيت اسم اإلشارة 

ن هذه يعين ما ميكن أن يفعل هؤالء يفعلون أي شيء م))  من شيء(( مفردا مذكرا ألنه عائد إىل مذكور وقوله 

اليت أشركت األمور ال اخللق وال الرزق وال اإلحياء وال اإلماتة نعم وهذا على سبيل التحدي فإذا كانت هذه اآلهلة 

(( ذلك بأن اهللا هو الحق اهللا ال تفعل شيئا من هذا هل تصح أن تكون آهلة ؟ ال بل تأليهها باطل لقوله تعاىل ب

يف ربه  إبراهيمأنه حييي ومييت كالذي حاج  لنظر لو ادعى مدع) يبقى اوأن ما يدعون من دونه هو الباطل )

صلى اهللا عليه وسلم قال له ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت فما هو اجلواب لو قال قائل إن  إبراهيم

من املعبودين من يستطيع أن حييي ومييت ؟ نقول هذه دعوى باطلة ألن اإلحياء واإلماتة من اإلنسان ليست 

) إىل آخره )... (( وآت ذا القربى حقه و المسكين وابن السبيل حياء وإماتة ولكنها فعل سبب حيصل به إ

اء ومن فوائدها وجوب إيتمن فوائد اآلية الكرمية أن هلؤالء األصناف الثالثة حق القريب واملسكني وابن السبيل 
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الوجوب ومن فوائدها أن األقرب فاألقرب األمر وخالصة األمر  أين تؤخذ من هؤالء حقهم من أين تؤخذ ؟ من

لكن كيف األحق احلق هو أن لدينا فائدة سبق أن قررتاها وهو ))  ذا القربى(( أحق من أين تؤخذ ؟ من قوله 

أن احلكم إذا علق على وصف فكل ما كان أكثر يف هذا الوصف فهو أحق نعم إذا علق احلكم على وصف 

شيء فهو أحق فمثال إذا قلت أدب العاقل علق التأديب مباذا ؟ العصيان فكلما كان هذا الوصف أشد متكنا يف 

إيش يقتضي ؟ كل من كان أشد معصية كان أشد تعذيبا وال ال ؟ وإذا قلنا أكرم املؤمن كان من ذلك كل من  

اإلكرام  كان أقوى إميانا صار أكثر إكراما ذا القرىب علق احلق مباذا ؟ ذا القرابة فكل ما كان أقرب كان أحق يف

واضح فهذه القاعدة مفيد لطالب العلم أنه كلما علق احلكم على وصف قوي ذلك احلكم بقوة ذلك الوصف 

نظرا لتعليقه بالوصف يفيد عليته وهذا أيضا القاعدة الثانية أن تعليق احلكم بالوصف يفيد ذلك الوصف علة فلما 

 ال حيب املفسدين إنه ال حيب املفسدين إلفسادهم تقول أكرم املؤمن ملاذا ؟ إلميانه أدب الفاسق لفسقه واهللا

وهكذا نقول إن تعليق احلكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة احلكم وبناء على هذه القاعدة تأيت 

القاعدة األوىل هذه طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أن كل من كان أحق باإلحسان فهو أوىل به ألن املسكني أحق 

من الغين وابن السبيل واملسافر املنقطع به كفله أحق من غريه من فوائد اآلية الكرمية أن النفع املتعدي باإلحسان 

خري من غريه وهل هو خري للفاعل ؟ خري له بشرط وهو خري لنفسه وإن مل ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع 

ني ما نقول هذه صدرت من كافر ما فيها على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمني هي خري للمسلم

اإلصالح من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة هل يكون يف هذا  اخري ال لو أن أحد

خري ؟ نعم خري ال شك فيه لكن ليس خريا هلم إمنا هو خري لغريهم ومن فوائد اآلية التنبيه على أمهية اإلخالص 

) ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص هللا كان أكثر خريا ريدون وجه هللا )(( ذلك خير للذين يلقوله 

حنن أخذنا أنه فيه خري من هذا اإلخالص لكن كلما كان أخلص كان الال من أين نأخذ هذا احلكم ؟ للفاعل 

وصول مع أكثر خريا لإلنسان من القاعدة اليت مرت علينا أن هذا احلكم علق بعلة بالذين يريدون ألن اسم امل

فكلما كان اإلنسان أخلص يف إرادة وجه اهللا كان خريا  متاما فيكون خري للذين يريدون إذاصلته كاسم الفاعل 

ووجه اهللا عز وجل قال أهل العلم أنه ))  اهللا وجه(( أكثر خريا له ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات الوجه هللا لقوله 

ا ال يقعوا يف احملذور فال يقولوا إخربية حمضة يعربون عنها باخلربية لئمن الصفات اخلربية ألن عندهم أن الصفات 

بعضية مثال أو جزئية ألن التبعض والتجزئة يف ذات اهللا عز وجل حمرم إطالقه فالوجه واليد والعني والساق والقدم 

صفات معنوية معاين نعم كل هذه يعرب عنها بالصفات اخلربية لكن السمع والعلم والقدرة واحلياة ايش تسمى ؟ 

) وال شك أنه (( يريدون وجه اهللا )ومن فوائد اآلية الكرمية اإلشارة إىل رؤية اهللا عز وجل كيف ذلك ؟ لقوله 

(( وجوه يومئذ ناضرة ثابت رؤية اهللا عز وجل ثابتة يف القرآن والسنة وإمجاع السلف ففي القرآن قال اهللا تعاىل 

احلسن إىل را ناظرة بالظاء من النظر وهو الرؤية هى األوىل ؟ من النضارة و  ) ايش معىن ناضرةإلى ربها ناظرة )

(( للذين ) وفيه آية ثالثة (( على األرائك ينظرون )بالعني وهذه اآلية من أصرح ما يف القرآن وفيه آيات أخرى 
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(( لهم ما وفيه آية رابعة بأا النظر إىل وجه اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلم) فسرها أحسنوا الحسنى وزيادة )

(( ال تدركه األبصار وهو يدرك  ...) وفيه آية خامسة وهي قوله تعاىل يف األنعام يشاءون فيها ولدينا مزيد )

) ألن هذه اآلية تدل على الرؤية ألن اهللا قال ال تدركه ونفي اإلدراك يدل على ثبوت األصل نعم ولو  األبصار )

صار فنفي األخص يقتضي وجود األعم وهلذا كانت هذه اآلية اليت يستدل ا أهل كان ال يرى لقال ال تراه األب

هلم طيب الفرق بني الصفات املعنوية واخلربية أن الصفات  ال دليال ى نفي رؤية اهللا صارت دليال عليهالتعطيل عل

ات اخلربية فهي تدل على املعنوية معاين تدل على معاين كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك وأما الصف

اإلنسان وساق اإلنسان وقدم اإلنسان وعينه  هوجاض فيد اإلنسان فصفات هي أبعاض لنا هي بالنسبة لنا أبع

  مثال هذه أبعاض لنا لكن ما نسميها بالنسبة هللا أبعاض بل مساها أهل العلم الصفات اخلربية نعم .

الطواغيت ومن كان يعبد  فاليعبدقول من كان يعبد الطواغيت : يوم القيامة يأيت اهللا سبحانه وتعاىل ي الطالب

فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا  وتعاىل  بصورة غري اليت يعرفون الشمس فليعبد الشمس فيأتيهم اهللا سبحانه

فينطلقوا مث مكاننا حىت يأتينا ربنا قال مث يأم يف صورته اليت يعرفوها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا  هذامنك 

  . يتبعهم

  مايف هنا مبتدأ:  الشيخ

  إال :  الطالب

  فينطلق :  الشيخ

  فيتبعهم :  الطالب

يكشف عن ساق فيسجد هللا ما كان يسجد له يف الدنيا املهم على كل حال مش اإلشكال يف اهللا نعم :  الشيخ

  هذا 

  ؟ فيتبعهم : اإلشكال كيف ينطلق الطالب

لك إمنا مر علينا أن  ها إحنا ما نبحث فيها حىت تؤكد وال مرت على هذهتأكدذه ما أعرفها ه: ما أدري  الشيخ

  تتبع ما كانت تعبد حىت تلقى يف النار . األمم

   كل إنسان ينطلق إىل آهلتهم  .....: الطالب 

أخذه : أي نعم طيب من فوائد اآلية الكرمية أن الفالح يكون بأمرين باإلخالص وفعل املأمور به من أين ن الشيخ

    ) وهؤالء املشار إليهم أتوا بالفعل والثاين اإلخالص نعم مث قال تعاىل(( وأولئك هم المفلحون )؟ من قوله 

   .)(( ما آتيتم من ربا )

  : ما الفائدة ؟ الطالب

وما آتيتم من ربا ليربو في  ((مث قال تعاىل  : الفائدة أن الفالح يكون بفعل املأمور به مع اإلخالص  الشيخ

من فوائد هذه  )) موال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفونأ

اآلية الكرمية أن من بذل ماله من أجل احلصول على أمر الدنيا فإنه ال أجر له يف ذلك من أين تأخذ ؟ من قوله 
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أعطوا يف اآلية السابقة ايش  ناآلية السابقة الذي وهذا عكس األولني الذين سبقوا يف ))(( فال يربوا عند اهللا 

يريدون ؟ يريدون وجه اهللا هؤالء بالعكس هؤالء يريدون االزدياد مبا أعطوا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا التنبيه 

العمل السابق مع  اإلخالص مع العلم ويف )) (( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللاعلى أمهية اإلخالص لقوله 

من فوائد اآلية الكرمية التنبيه على اإلخالص من أين تؤخذ ؟ تريدون وجه اهللا ومن فوائدها أيضا أن اإلخالص 

قد رتب اهللا تعاىل اإلضعاف ) ف(( فأولئك هم المضعفون ) مضاعفة األعمال تكون حبسب اإلخالص لقوله

قليل يكون كل من كان أخلص هللا فعمله أكثر مضاعفة وهذا  على إرادة وجه اهللا وعلى ما قررنا يف القاعدة قبل

أمر ال شك فيه فإن مضاعفة األعمال تكون بأسباب كثرية منها شرف الزمان ومنها شرف املكان ومنها شرف 

الفاعل ومنها شرف العمل ومنها اإلخالص ومنها اإلتباع كل هذه األسباب الستة من أسباب املضاعفة ، 

الزمان مثل كرمضان والعشر األول من ذي احلجة هذا لشرف الزمان واملكان كاحلرمني  املضاعفة بسبب شرف

واألقصى نعم فإن العمل فيها أشرف من غريه العمل يف املساجد الثالثة أشرف من غريه ومنها الفاعل كالصحابة 

غ مد أحدهم وال ( لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلالذين قال فيهم الرسول عليه الصالة والسالم 

صالة والسالم ويلحق ذا العاملون يف آخر الزمان يف أيام الصرب الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه ال نصيفه )

ألن هؤالء يضاعف هلم األجر وإن كانوا ال ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم  مع تباعد الناس عنهم

ألنه ال أحد يشك أن اإلنسان الذي يعمل يف حميط يعملون كما  بسبب ما جيدونه من الغرابة وخمالفة الناس هلم

يعمل أن العمل عليه هني بل خمالفة الناس هي الصعبة لكن عمل اإلنسان يف حميط ال يعملونه هذا هو الصعب 

عكس وأعنف ن هذا متمسك بطاعة اهللا واملخالفون له على العارضة ستكون عنيفة ألملاأن  والشاق نعم السيما

عم دقيقة هذه ثالثة ويش    منه نني املتمسكني بدين اهللا واملتحمللنيني هو ما يكون بيكون بني املتخالفصراع 

  ؟ بقي 

  :الضاعفة حبسب العمل  الطالب

لكن جنس العمل فالصالة أفضل من غريها حبسب العمل الكثرة ما هي واردة  يكون أيضا املضاعفة: الشيخ

كما بينا لكم كثريا شرف واجلهاد يف سبيل اهللا ذروة سنام اإلسالم وهكذا  والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأ

  اخلامس و هذه أربعة 

  :اإلخالص  الطالب

حبسب اإلخالص كما يف هذه اآلية وكلما كان اإلنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف : الشيخ

ا يف احلج أو يف العمرة ورجعا مجيعا على السيارة من اآلخر وهلذا جتد رجلني ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخال مجيع

بني املشرق واملغرب حبسب اإلخالص هللا والسادس ما  أكثرا تفاوت موأفعاهلما واحدة وأقواهلما واحدة وبينه

أن أفضل األعمال بعد اإلميان باهللا الصالة على وقتها ألا  النيب صلى اهللا عليه وسلمحبسب اإلتباع وهلذا أخرب 

سباب يف الشرع كلها مما يوجب للعبد العناية األعلى وجه املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه حصلت 

   .من هذه األسباب نعم يستطيعها مببأعماله وأن يتحقق 
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  قوله ... له أجر مخسني منكم ويش ....: الطالب 

صل العمل مثال الصدقة مضاعفة اخلصلة اليت عاىن ا وتعب فأ له أجر مخسني منكم: املعىن يف هذه  الشيخ

ر هذا بعشر أمثاهلا عشر أمثال موجودة يف الصحابة وموجودة يف الزمن املتأخر هذا ولكن يضاعف هذا يكون أج

ا جيده من املعاناة لكن الكمية اليت حتصل للصحابة اليت قال لو أنفق أحدنا مثل مثل أجر مخسني من الصحابة مب

م فعندنا ثواب على أصل العمل وثواب مضاعف حبسب  ةخاص  نصيفه هذها ما أنفق مد أحدهم والأحد ذهب

العامل فأصل العمل كالصدقة مثال يكون هلؤالء املتأخرين أجر مخسني من عمل الصحابة باعتبار أصله ال باعتبار 

  أنه وقع من الصحابة رضي اهللا عنهم مث قال تعاىل نعم .

  م قال اى نعم منكم مل يرد على هذا قوهلم منا ومنك: الطالب 

: نعم ال يرد على هذا ألننا نعترب أصل العمل ال املضاعفة حبسب كونه صحابيا فأصل العمل مثال  الشيخ

العمل فقط فبالصحبة يزداد فيكون معىن قول الرسول عليه الصالة أصل الصحايب لوال الصحبة لكان له أجر 

ل وجيب الرجوع إىل هذا ألنه ال ميكن اجلمع بينه وبني يعين باعتبار أصل العم ( أجر خمسين منكم )والسالم 

  هذا احلديث إىل من هذا الوجه .

   ....: الطالب

كان األمر واضحا ما احتجنا نقول ايش : ما نقدر نقول ملاذا مل يقل ألن املسألة اآلن مسألة مجع ولو   الشيخ

  ميكن أن جتمع بني النصني . وجه اجلمع فما دام املسألة مسألة مجع حيتاج منا نشوف أدىن دائرة

   ....: الطالب

  : نعم الرسول خياطب الصحابة  الشيخ

   ....: الطالب

ه لعبد الرمحن بن عوف وعبد الرمحن بن عوف ال شك أنه من يف مقابلة سب خالد بن الوليدهو خياطب :  الشيخ

 ال تسبوا أصحابي فو خالد يا ( مهالالسابقني األولني وخالد بن الوليد متأخر وكان بينهما مسابة فقال له 

  ) الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

   ....: الطالب

: بالنسبة ملن دونه يلحق بال شك ولكن بالنسبة ملن فوقه فأهل احلديث أنه ال يلحق وهلذا قال اهللا عز  الشيخ

فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ال يستوي منكم من أنفق من قبل ال ((وجل 

اهللا الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من  ((مث قال تعاىل   ))...  وكال وعد اهللا الحسنى

من فوائد اآلية الكرمية االستدالل باألجلى واألوضح ألن اهللا استدل على بطالن آهلة إىل آخره  ))... شركائكم 

املشركني مباذا ؟ بأمر يقرونه هم وآهلتهم ما تفعل وهو اخللق والرزق واإلماتة واإلحياء ومن فوائد اآلية الكرمية متام 

قدرة اهللا عز وجل وذلك باألمور األربعة اخللق والرزق إىل آخره ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا إثبات أن ما اكتسبه 

فيها ثالثة ما أحد مياري فيها ما هي ؟ اخللق واإلماتة واإلحياء لكن الرزق اإلنسان فهو من اهللا ألن هذه األربعة 
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أظن على علم مين  جماهدقد فسره ) ف(( إنما أوتيته على علم عندي )ايش قال ؟  قارونقد مياري فيه مماري 

يل الذي لكنا نقول هذا التحصوحصلت هذا املال   ماهر مبعرفة املكاسببوجوه املكاسب نعم يعين معناه إين

حصلته مبهارتك من أين جاءك ؟ من اهللا سبحانه وتعاىل  ألن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق األسباب هو 

وإذا كان األمر  )) ثم رزقكم (( اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ينبغي لنا استجالب الرزق من ربنا وحده لقوله 

زقه مبعاصيه ايش وجهه ؟ إذا كنت تطلب الرزق من فإنه يرتتب على هذا فائدة أخرى وهي أال نطلب ر  ككذل

اهللا هل من الالئق عقال أن تقدم له معصية لريزقك ؟ ال الذي يستدر الرزق من غريه ايش يقدم ؟ يقدم طاعته 

) إذن من (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب )واخلضوع له وهلذا قال اهللا تعاىل 

فقد خالف احلكمة والصواب أليس كذلك ؟ فهؤالء الذين يطلبون الرزق بالربا  املعاصياستجلب رزق اهللا ب

ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغري ذلك من الوسائل احملرمة هم يف احلقيقة أشبه ما يكونون 

عظم ما يكون وهلذا باملستهزئني باهللا عز وجل الساخرين به كأم يقولون يا ربنا إننا نعصيك لرتزقنا وهذا من أ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي  ((؟ حماربني له جعل اهللا الذين يطلبون زيادة املال بالربا ايش جعلهم 

نعم والربا كما قال شيخ اإلسالم ))  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله ن كنتم مؤمنينمن الربا إ

دون الشرك أعظم مما ورد يف الربا الذي أصبح عند الناس اآلن من أسهل  يقول ما ورد يف ذنب من الذنوب

أخفف من تعاطيه بالصراحة تعاطيه بالتحيل و األشياء وأبسطها حىت كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل 

ل مجع والعياذ خمادع هللا عز وج لتعاطى الكفر بالنفاق أصرح من تعاطيه بالكفر الصريح ألن هذا املتحايمثل من 

باهللا بني مفسدة الربا ومفسدة اخلداع والتحيل فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغريه ختفى عليه األشياء هو 

عليه الصالة والسالم وضح أن األعمال مباذا ؟ بالنيات ما دمت  نة األعني وما ختفي الصدور والنيبيعلم خائ

غري مقصودة هذا تالعب استهزاء بآيات اهللا عز وجل  يأيت إليه  نويت الربا اآلن لكن حتايلت عليه إدخال سلعة

م طيب كيف الوصول إىل هذا واهللا يقول أنا أريد منك مائة ألف على أن تكون مائة وعشرين ألفا إىل سنة نع

مسلمني ما أقدر أعطيك املائة ألف نقدا واكتب عليك مائة وعشرين ألننا خنشى اهللا نعم ولكن هنا طريق  حنا

نعم مباذا بأي سلعة تتفق نروح نشوف ما عند الناس وجدوا عند  اهللا وذ من جهة أخرى وجنعل حاجزا بيننا وبنينل

وجدوا سيارات اشرتوا سيارات وجدوا أكياسا ال هيال قالوا نشرتي  ذا سكر قال نشرتي سكر وجدوا عنده هياله

ذا وهل أليس هذا هو الواقع ؟ هذا هو الواقع يدرى ما بوصفها فلعله أن يكون رمال قالوا نشرتي هذه األكياس 

مير إيده  أنهاآلن ما ينظرون إىل هذه األكياس ايش هي يقولون أكياس سكر وهي أكثر ما يكون يف القبض 

وال يعده واحد اثنني ثالثة أربعة مخس ستة إىل آخره ويقولون أن هذا هو القبض فهل هذا قبض لغة أو  عليها

ون يف الشيء يف قبضتك وهذا الشيء مرك عد هذا قبضا ألن القبض معناه أن يكونعرف أو شرع ؟ أبدا ال ي

مكانه ترد عليه عدة مبايعات يف خالل ساعة أو ساعتني وهذه البلية اليت ابتلي الناس ا اآلن نسأل اهللا أن 

يتميز هم ييجي منها بلية عظيمة ويقبحها أم يعتقدون أا حالل وأن عمل البنوك حرام حىت إن بعض ينقذهم

يبكي غريه وال يبكي  يح يف البنوك وهو مما يتعامل ذه املعاملةويتضجر أعوذ باهللا شوفوا احلرام الربا يعلن صر 
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أن يبكي نفسه فاملهم أن ما نقول خرجنا عن املوضوع أن الرزق إذا كان من اهللا عز وجل فإنه بنفسه وهو أحق 

  مباذا ؟ بطاعة اهللا ال مبعصيته . جيب عليك شرعا وعقال أن تستمد هذا الزرق

  ؟ما يدخل يف هذا طب التورق يا شيخ : الطالب

رمحه اهللا إنين إن شيخنا يسأل  ابن القيم: التورق يقول شيخ اإلسالم أنه داخل يف هذا ويقول عنه تلميذه  الشيخ

تورق التورق قال العلماء هو عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا التورق غري شغل الناس اآلن يقولون هذا 

عبارة عن من احتاج إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة مبائة وعشرين فال بأس به وهي مسألة التورق هذه عبارة 

الروض املربع شرح الزاد شوف اآلن أوال قال ومن احتاج فعلمنا أا ال تكون إال للحاجة ثانيا فاشرتى ما يساوي 

وكلمة اشرتى حتمل على  عشر اش وال اثىنأحدعلى عني املبيع وال قال العشر  مائة مبائة وعشرين وقع العقد

إىل آخره وهل هذا موجود يف عمل  وجنسهالشراء الشرعي الذي جيمع الشروط ومن مجلتها العلم باملبيع ونوعه 

شر وثالثة يقول اثنا عهم الناس اآلن ؟ أبدا كذلك اشرتى ما يساوي مائة وعشرين إىل أجل هذه تنطبق ألم 

عشر وإحدى عشر حسب احلالة مث نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول يف املراحبة يف بيع املراحبة 

حىت  إحدى عشرنصا بأنه حيرم أن يقول العشر  أمحدوذكروا عن اإلمام إحدى عشر املعروف أن يقول العشر 

أن يقول العشر إحدى  أمحدعن  اتروايم حيرم فيه إحدى الحبة الذي يعرفه بعضكيف غري مسألة التورق بيع املرا

أنه حيرم يعين أنا  أمحدعشر وهو يريد السلعة نفسها ما يريد النقد حيرم واملذهب يقول يكره والرواية الثانية عن 

ئة مثال اشرتيت هذا الكتاب وأنت تبيع الكتاب نفسه ما تبيع دراهم فقلت يل أشرتيه منك مراحبة أنا شاريه مبا

قلت أشرتيه منك  ائز لكنوأبيعه لك على أن أربح بكل عشر دراهم درمها كم يكون املائة مائة وعشرة هذا ج

العشرة أحد عشر قالوا أنه يكره على املذهب وحيرم على املذهب الثاين فهذه ما مسألة تورق فهؤالء الناس مجعوا 

على قول القائلني جبواز  شغلنا اآلن ال ينطبق عليه حىتبني األمرين بني العشر بعشر وباثىن عشر وبني التورق أما 

ه رواية ثانية وعنه رواية بأا جائزة والرواية الثانية بأا من مسائل العينة التورق عن أمحدالحظ أن اإلمام التورق و 

عينة والعينة أن مسألة التورق من مسائل ال يف ذيب السنن ابن القيموذكرها  ابن تيميةذكرها عنه شيخ اإلسالم 

يبالون إال أن يكتسبوا املال فجعلوا  مامعروف أا حرام فاحلاصل أننا يف احلقيقة يف عصرنا احلاضر ما كان الناس 

ولكنا جعلناها اآلن مقصودا خمدوما  دا خمدوما بعد أن كان وسيلة خادما حقيقة املال أنه وسيلة خادمااملال مقصو 

  .)(( هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا )اله الذي خلق له وهذا من سفه اإلنسان أن يستخدمه م

   ....: الطالب 

  : ال الراجح ما نعرف عنه شيئا . الشيخ

   .....: الطالب

: وهي طريق اإليداع الصحيح ألن قولنا أن البنوك اآلن أين حطيت مايل وديعة عندهم هذا ما هو صحيح  الشيخ

حيطه  مالكش معىن الوديعة شرعا ؟ أن تعطيه املال ليحفظه بعينه ما تعطيه ال ينطبق عليه شرعا معىن الوديعة اي
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يف صندوق وينتفع به حىت أن العلماء قالوا لو أن املودع أذن للمودع باالنتفاع بالوديعة صارت قرضا يف ذمته فعل 

   .الناس اآلن اللي يسمونه

  


